8. OLDAL

KERESZTESI HÍREK
AZ ÁLLAMALAPÍTÁS ÉS AZ „ÚJ ÉLET” ÜNNEPE

Mennyi szólás, közmondás fejezi ki hűen az „élet”, a gabona létfontosságát! Megette kenyerének javát!; Kenyértörésre került sor.;
A búza maga az élet.; mindennapi kenyerünk. Milyen sok szép
népdal és nóta témája a búza és az aratás. Mára már csak szűk
csoport foglalkozik a kenyérgabona betakarításával. Mikor késő
este a kombájnok hazafelé igyekeznek, eszembe jut, hogyan hordtuk az ebédet apámnak a cséplőgéphez. Él bennem egy emlékkép,
amikor jött a traktor búzakoszorúval ékesen, pikulás Nagy Gyula
és a hegedűsök zenéltek, mentek az előjárósághoz jelenteni az
aratás befejezését. Ebéddel, mulatsággal fejezték be az életet adó
eseményt. Ez serkentett arra, hogy újítsuk fel ezt a hagyományt.
Tavaly Fülöp Mihály volt polgármesterünk segítségével rendeztük
meg először az Aratóbált. Ebben az évben, július 28-án folytathattuk a hagyományőrzést. Meghívtuk a Szivárvány Népdalkört Pocsajból, a Váncsodi Népdalkört és mi is műsorral készültünk. A
Mári Sanyiék üstjében már pötyögött a finom illatú pörkölt, az
asztalok megterítve csalogatták a vendégeket. A Biharkeresztesi
Falugazdász Központ aratásról szóló jelentését ismertettem Barabás Ferenc polgármester úrral és átadtam neki, mint a település
első emberének a nemzetiszínbe öltöztetett kenyeret. Ő köszöntő
szavakkal illette. A három csoport színvonalas műsorral ünnepelte
az új kenyeret. A pocsajiak és a váncsodiak is külön ehhez az
alkalomhoz illő műsorral rukkolta elő. Megható volt hallgatni a
szép verset Kocsi Gyulánétól, az ismeretlen népdalcsokrokat a
népdalköröktől. Arató pálinkával koccintottunk az aratók egészségére, polgármester úr megszegte a kenyeret és végig kínálta az
ünneplőket. A Fehér Mályva minden tagja serényen hordta szakácsaink, Oláh Sanyi és Mári Sanyi főztjét.
Vacsora után Ecsedi Imre váncsodi zenész teremtett nagyon jó
hangulatot. Csakúgy roptuk a táncot! Köszönjük a polgármester úr
nagyvonalú felajánlását, Fekete Simonné és férje segítségét, minden patronálónk anyagi támogatását.

Államalapító Szent István ünnepén Bedőben, Biharkeresztesen és
Ártándon léptünk fel. Falunapot rendeztek 18-án Bedőben. Színes,
sokrétű műsoraik közül kiemelkedett az iskolások román népi
tánca, mi vastapssal kísértük végig. Elnyerte a közönség tetszését a
mi műsorunk is, különösen a Szent Istvánról szóló része. Bőséges,
finom vacsorával kedveskedtek nekünk. Köszönjük!
19-én itthon adtuk elő „Magyarországról, édes hazánkról” és Arató
dalok című összeállításunkat. Végre igazi közönség, nagyszámú
hallgatóság előtt mutatkozunk be. Nagy meglepetés és kitörő lelkesedés fogadta Sorbán Enikő Homoródalmásról származó népdalénekes, zenetanár bemutatkozását. Azért a tisztelt közönség csendben is lehetett volna a műsor alatt! Nagyné Jankó Judit a szív
húrjait megremegtető népdalcsokrát is szeretettel vették a hallgatók. Oláh Sándorné szóló éneke az egyházi témában hiteles produkció volt. Kiss Zsuzsanna egyéni hangvétele színesítette csokrunkat.
A Fehér Mályva Hagyományőrző Közhasznú Egyesület kitartó és
szorgalmas munkája meghozta a sikert. Nahát az meg, ahogy ezért
a polgármester úr kifejezte köszönetét! Az a hamvas bimbózó fehér
rózsaszál újabb munkára motivál bennünket. Köszönjük!
20-án Ártándon mindjárt a vendéglátás volt az első. A fiatalsággal
felváltva adtuk elő a műsort. Imádom ezeket a lelkes gyerekeket,
akik nagyon tehetségesek. A helyszín számomra varázslatos. Ott
fent a Tófürdő színpadán valami határtalan fenség érzése száll
meg: távolban a Bihari dombok, mellettük a tó, előttünk a nagyszámú közönség, most meg még a misztikumot az égzengés és a
villámlás is erősítette. Micsoda szerencse, hogy a vihar mégis
elvonult! Köszönjük az ártándiaknak a szíves vendéglátást!
Munkás ősz vár ránk. Jön az Idősek Napjához kapcsolódó eseménysorozat, a versenyek elődöntője, majd a karácsonyi népszokások életben tartása. Csak lenne erőnk és türelmünk hozzá! Reménykedünk!
Jávor Jánosné

Biharkeresztes, Kossuth u. 54. Tel: 54/430-683
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Sajtos
Margaréta
Sonkás
Szalámis
Soma: sonka, gomba
Son-ku: sonka, kukorica
Angeló: sonka, szalámi, paradicsom
3 Grácia: füstölt-, mozzarella-, trapistasajt
Pedró: sonka, gomba, uborka, hagyma
Hawaii-i: sonka, ananász, kukorica
Mexikói: sonka, bab, kukorica, hagyma
Happy: sonka, gomba, paprika, paradicsom, hagyma
Bomba: chili, sonka, bacon, hagyma, paprika
Donna: sonka, gomba, paradicsom, virsli
4 évszak: sonka, gomba, kukorica, paradicsom, paprika
Pompey: chili, bab, bacon, hagyma, uborka
Magyaros: kolbász, hagyma, savanyú káposzta
Piedone: chili, bacon, virsli, bab, hagyma, kukorica
Kedvenc: sonka, szalámi, gomba, hagyma, pari, paprika
Rabló: sonka, bacon, tojás, uborka, hagyma
Trükkös: sonka, szalámi, gomba, uborka, tükörtojás
Ínyenc: sonka, szalámi, uborka, virsli, főtt tojás
Kívánság : 5 feltétig
Mozzarellás: szalámi, zölduborka, paradicsom, mozzarella
Húsimádó: sonka, szalámi, hagyma, bacon, paprika
Haramia: sonka, szalámi, hagyma, bacon, bors, paprika
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Sziciliai: sonka, szalámi, paprika, bacon, mozzarella
700 Ft
Fullos: sonka, kolbász, fokhagyma, mexikói mix, gomba,
hagyma,füstölt sajt
710 Ft
3.
Boni módra:chili, kolbász, fokhagyma, paradicsom, paprika
hagyma, gomba
710 Ft
31. Extra: sonka, szalámi, bacon, kolbász, paradicsom, paprika,
kukorica, zölduborka, mozzarella
710 Ft
30. Kívánság : 8 feltétig
750 Ft
Tejfölös alapú pizzák:
1. Sunny: tejföl, sonka, kukorica
600 Ft
2. Csárdás: tejföl, sonka, bacon, virsli, kukorica
650 Ft
3. Hegyhát: tejföl, fokhagyma, sonka, gomba, bacon
650 Ft
4. Capri: tejföl, kapor, sonka, szalámi, gomba, bacon
650 Ft
5. Falusi: tejföl, szalámi, kolbász, főtt tojás, uborka, füstölt sajt
650 Ft
6. Calzione: tejföl, gyroshús, lilahagyma
650 Ft
7. Picasso: tejföl, sonka, bacon, kukorica, paprika, gomba tükörtojás 700 Ft
Gyros tál:
630 Ft Öntetek: joghurtos, magyaros
Mexikói csirkemell ragu
Gyroskifli
390 Ft
Magyaros kifli
Extrák: Dupla sajt 90 Ft
Dupla feltét

Kiszállítás
Nyitva tartás:
Hétfő – Csütörtök 12.00 – 22.00 óráig
Péntek – Szombat 12.00 – 21.00 óráig
Vasárnap
17.00 – 22.00 óráig

600 Ft
350 Ft
150 Ft

120 Ft

Telefon: 54/43054/430-683

A Polgármesteri Hivatal e-mail címe: hivatal@biharkeresztes.hu honlap: www.biharkeresztes.hu

